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AANGEPASTE CAMPERS

In Nederland (en België) zijn de rolstoeltoegankelijke huurcampers op één hand te tellen. Deze 

vier enthousiaste campergangers gingen ondanks corona toch op pad en namen hun mobiele 

huurhuisje mee op avontuur. De campers hebben elk hun eigen plussen en minnen.

Tekst Eelke Kelderman

4x op pad met een huurcamper
PERVO

Type: Renault Master buscamper voor 2 personen

Formaat: 6,20 lang, 2,07 breed, 2,50 hoog  

(stahoogte 1,90)

Rijbewijs: B

Toegang: uitwendige rolstoellift zijkant  

(0,90 x 1,10; tot 150 kilo) 

Rijaanpassingen: automaat, handgas en handrem, 

2 draaibare stoelen 

Formaat bed: opklapbaar, 200 x 160

Keuken: met gootsteen, koud water, ruime koelkast, 

2-pits gastoestel, kookgerei

Extra uitrusting: uitklapbare luifel, chemisch toilet,  

airco en kacheltje, buitenstoelen en tafel

Kosten: ¤ 750 p.w., 100 km per dag vrij  

(excl. bijkomende kosten). 

Info: www.pervocamperverhuur.nl

Maaike Smit huurde afgelopen zomer, samen met haar van oorsprong Deense vriendin, 

de camper van Pervo. Zo konden ze lekker vakantie vieren en gelijk wat familiefeestjes 

in Denemarken bezoeken. Maaike: “Eerder gingen we met een tent op pad. Met de 

camper heb je een goed bed en zit je lekker warm. Tegelijk heb je wel de vrijheid 

om overal te gaan en staan. Nadeel is dat alle spullen naar binnen moeten als je een 

dagtochtje maakt vanaf de camping, toch ging dat best snel. Mijn ligfiets lieten we 

onder een zeil op de camping staan.”

“De camper is niet zo groot, rijden en parkeren in de stad was geen probleem. Met de 

handbediening kon ik zelf rijden, ideaal! We denken erover zelf een busje om te bou-

wen. Dat zal er grotendeels hetzelfde uitzien als de bus van Pervo. Ruud, de verhuurder, 

zelf ook rolstoelgebruiker, heeft er goed over nagedacht. Alleen het uitklappen van de bedden lukte 

mij niet. Er zit geen douche in, maar die heb ik niet gemist. Met ons eigen douchekrukje kon ik overal vrij makkelijk 

onder de douche. Het wat hogere, chemische toiletje bleek een uitkomst als er geen toegankelijk toilet in de buurt was.”

“Bijzonder is dat je met een camper soms gratis op de mooiste plekken staat. Zo stonden we in het noorden van het 

eiland Seeland vlak aan het Tisvildeleje-strand. Er was zelfs een gebouw met een aangepast toilet. 's Middags eerst 

gezwommen in zee, op de rug van mijn vriendin het water in leverde een paar duimen omhoog op van een aantal man-

nen. Daarna hebben we bij een geweldige zonsondergang heerlijk gebarbecued!”

“We denken er nu 

over zelf een busje 

om te bouwen!”

Maaike Smit
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AANGEPASTE CAMPERS

4x op pad met een huurcamper

MOVE ALL THE WAY

Type: LMC Explore Comfort 735G,  

voor 4 personen

Formaat: 7,52 lang, 2,32 breed, 2,90 hoog

Rijbewijs: B

Toegang: rolstoellift zijkant,  

lift-/deurbreedte 63 cm 

Rijaanpassingen: automaat, handgas en 

handrem, draaibare bestuurdersstoel

Bedden: 2-persoonsbed achter, bereikbaar 

met trappetje of stoelliftje, 215 x 140, 

2-persoonsopklapbed boven 

bestuurdersstoel, 196 x 140

Badkamer: rolstoeltoegankelijke douche  

en toilet 

Keuken: niet onderrijdbaar, gootsteen, koud 

water, koelkast, 3-pits gastoestel 

Extra uitrusting: buitenstoelen en -tafel, 

verwarming op aardgas, luchtventilator

Kosten: ¤ 1500, hoogseizoen p.w., 2000 km 

p.w. vrij. Excl. bijkomende kosten. 

Info: www.movealltheway.com

De in België wonende Arco en Chris zijn 31 jaar samen en gaan regelmatig met 

een huurcamper op pad. Bijzonder als je allebei gebruikmaakt van een rolstoel. 

Onvergetelijk was de camperreis door Canada. Chris: “We huurden daar een grote 

‘Slice-Out’ aangepaste camper van Fraserway, een zeer goede firma. Prachtig is 

het daar, veel toegankelijke natuurpaden en zoveel wilde dieren: beren, wolven, 

zeeleeuwen, otters, elanden, moeflons. Mooie herinneringen!”

“Daarna zijn we drie keer naar Frankrijk geweest met de camper van de Belgische 

firma Move All the Way. Aangezien wij twee rolstoelers zijn, kunnen we elkaar niet 

kruisen in deze camper. Het liftplateau van de camper is dan een welkome uitwijk-

plek. De camper in Canada met uitschuifbare delen was wat dat betreft handiger. 

Lastig is het afvalwater lozen en vers water pakken. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op 

behulp zame mede-camperaars. Het keukentje is niet aangepast, daarom namen we een grote braai mee om buiten te 

koken. We stouwden ook de vrieskast vol met eten. Arco rijdt, hij heeft geen moeite met het formaat. Meestal zijn we een 

week of twee, drie weg.” 

“In Frankrijk staan we zelden op een camping. We zoeken vaak een gratis plekje bij een boer via de gids ‘France Passion’. 

Om het idee te steunen koop je wat eten of wijn in het winkeltje. Sommige hebben table d'hôte. Water krijg je meestal 

gratis. Eigen sanitair in de camper is vaak wel handig. De vrijheid van rondtrekken is heerlijk!”

Arco en Chris

”Gelukkig kunnen 

we altijd rekenen op 

behulpzame mede-

camperaars”
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AANGEPASTE CAMPERS

De familie Hagenaars heeft bijna heel Europa gezien. Met het vliegtuig 

of de eigen bus naar een aangepast huisje of rondtrekken met een cam-

per; het liefst wisselen ze het af. De camper van Stichting on Wheels 

bracht hen in Ierland, Noorwegen en de Franse Alpen. Vader Ad: “Onze 

dochter Liza gebruikt een elektrische rolstoel en deze camper is daarop 

ingericht. De lift is groot genoeg en binnen kan de rolstoel worden 

vastgezet op de bijrijdersplek of erachter. Met de plafondlift tillen we 

haar gemakkelijk uit de rolstoel op het hoog-laagbed.”

“Een camper huren is een prijzige onderneming. Je betaalt de brandstof, 

de overnachtingskosten op campings en de huurprijs. Maar het is het geld 

zeker waard. De rondreis door de Franse Alpen viel een beetje tegen na de 

gastvrijheid van Noorwegen en Ierland. Campers zijn in veel dorpen en stadjes 

niet toegestaan, dat is lastig als je niet een eind kan wandelen of een bus pakt. Met de 

Camper Contact App vonden we gelukkig toch leuke plekjes.”

“De mooiste herinnering hebben we aan de camperreis door Noorwegen. Achter elke bocht vind je een nieuwe verras-

sing. Heerlijk toeren langs fjorden, meren en besneeuwde hooglanden. Zelfs de ruige natuur is op veel plaatsen bereik-

baar met een elektrische rolstoel. Zo kwamen we vlakbij de Bøyabreengletsjer. Bij het Trollstigen Kafe kun je over vlon-

ders naar het trollenpad met adembenemend zicht op de Trollstigen en de waterval. Ook bij de Atlanterhavsveien (The 

Atlantic Road) is er een vlonderrond wandeling.”

Familie 
Hagenaars

STICHTING ON WHEELS

Type: Mercedes Sprinter, voor 3 of 4 

personen (de stichting heeft 2 

verschillende campers) 

Formaat: 7,20 lang, 2,20 breed, 3,20 hoog

Rijbewijs: B 

Toegang: rolstoellift zijkant tot 250 kg,  

ca. 1 x 1,25 

Formaat bed: 3 of 4 bedden (formaat en 

aantal afhankelijk van camper,  

incl. 1 x hoog-laag bed, 80 x 190)

Keuken: niet onderrijdbaar, gootsteen met 

boiler, koelkast, 2-pits gastoestel, 

kookgerei

Extra uitrusting: plafondtillift, 

verwarming, uitklapbare luifel, 

buitenstoelen en tafel

Kosten: vanaf ¤ 591 p.w., 100 km per dag 

vrij (excl. bijkomende kosten)

Info: www.stichtingonwheels.nl

“In Noorwegen is 

zelfs de ruige natuur 

vaak bereikbaar  

met een elektrische 

rolstoel”
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AANGEPASTE CAMPERS

Voor Mark, Annemieke, Famke (14) en Mees (8) was het tot  

een week voor vertrek spannend of hun camperreis naar Dene-

marken door kon gaan. COVID-19 gooide bijna roet in het  

eten. Annemieke: “Gelukkig gingen de grenzen alsnog open.  

In Denemarken was alles prima geregeld. Het was heel  

rustig.” 

“We zochten een camper waarin Mees in zijn rolstoel ver-

voerd kan worden, en die vonden we op camperverhuursite 

Camptoo. De camper was knus, maar eigenlijk te klein voor 

vier. Mees sliep in het tweepersoonsbed in de camper, voor 

onszelf en Famke hadden we twee tentjes. Met z’n viertjes 

binnen zitten kon wel gelukkig, want het weer werkte niet 

mee. We hebben veel gekookt in de camper. Er zit ook een 

toiletje in, dat was soms handig. Douchen is altijd een uitda-

ging, vaak gebruikten we de familiekleedruimte. Mees lag  

dan op de grond op een matje, Mark kan hem nu nog goed  

tillen.”

“Het avontuur van bijna elke dag weer naar een andere plek rijden maakte deze vakantie bijzonder voor 

ons. Eerder verbleven we meestal op een of twee campings in een tent. Nu hebben we in twee weken 

negen campings en talloze stranden en dorpjes gezien. De geweldig grote ramen leverden veel bekijks op. 

Fijn dat wij wel prachtig naar buiten konden kijken, maar andersom niet.”

“We vinden het leuk om elk jaar wat anders proberen. Zelf een camper kopen zal niet snel gebeuren. 

Plannen voor komend jaar hebben we nog niet, we plannen niet zover vooruit. We gaan er eigenlijk altijd 

van uit dat alles kan en bekijken daarna wel hoe.”

Familie  
Companjen

BEST BIJZONDERE CAMPERS

Type: Fiat Ducato (voormalige 

Connexxion buurtbus) voor 2 tot 4 

personen

Formaat: 6,19 lang, 2,07 breed, 2,50 hoog

Rijbewijs: B (in de bus mogen 4 personen 

meerijden + 1 rolstoelgebruiker)

Toegang: schuifdeur met handmatig 

uittrekbare rolstoelplank  

(zijkant, 1,10 breed) 

Formaat bed: 200 x 140

Badkamer: toilet

Keuken: onderrijdbaar aanrechtblokje  

met gootsteen, 2-pits gastoestel, koelkast, 

kookgerei

Extra uitrusting: hydraulisch liftkrukje 

voor makkelijke transfer bed en 

passagiersstoel, uitklapbare luifel/

voortent, chemisch toilet, buitenstoelen 

en -tafel, airco en verwarming

Kosten: Vanaf ¤ 600 p.w., 1000 km p.w. 

vrij excl. bijkomende kosten

Info: www.bestbijzonderecampers.nl

“2700 km, 9 campings,  

4 steden, 2 kastelen. 

Prachtige stranden en 

heerlijke dorpjes.  

Ferie i Danmark  

var fantastisk!” 

Extra tip
Redacteur Eelke 
Kelderman ging op pad 
met de huurcamper  
(met handbediening!) 
van Benica. Bekijk:
www.eelkedroomt.nl/
eenwarmbadinhet
vechtdal.
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